
Styremøte NTNUI Roing  
30.01.17 

 
Tilstede:  Torjus, Ivar, Petter, SvenO, Magnus, Thea, Ingeborg, Brittsen, Edvard, Sondre, 
Joanna.  Ikke tilstede:  Håvard.  Referent:  Joanna  
 
1. Velkommen  

● Innkalling godkjennes.  
● Referat fra forrige møte godkjennes. Legges ut på web senere i dag 

 
2. Treningssamling  

● Ikke skjedd noe siden forrige gang. Purret på styret i Drammen, men venter på 
styremøte i klubben. Ikke tatt kontakt videre med Sandefjord eller andre klubber.  

● Petter hatt kontakt med Ålesund, prøver å få helgen i orden neste år. Moss kan være 
alternativ. Espen forhører seg med Anette. 

● BSI er interesserte i kjøre en felles sosial-/treningshelg i Oslo når det nærmer seg 
ferie. Vi er positive til dette.  

 
3. Erfaringsoverføring  

● Sponsor: etter dette møtet. 
● Kasserer: påbegynt, men gjenstår litt  
● Nestleder: gjennomført og flytende overgang. Samarbeid om SL og EUSA. 
● Material: ikke gjort enda, men fått erfaringsskriv 
● Dugnad: laget liste over vårens dugnader 
● Info: flytende overgang 
● Leder: god prat, alt av tilganger og dokumenter er ordnet  
● Konklusjon: Generelt gjenstår det en del overføring  

 
4. Romaskin-NM studenter  

● Fått innbydelse til romaskin-NM i studenter, mye surr.  
● Konklusjon: Sender en mail, ber dem trekke tilbake NM-tittelen, gjør dem 

oppmerksomme på at det er veldig kort varsel, men at vi likevel prøver å stille lag.  
 

5. Blazerbestilling 
● Fem bestillinger så langt, det går greit med leverandør. Frist 9. februar. Husk å be 

om opprinnelseserklæring ved bestilling for å unngå toll.  
 
6. Tilganger 

● Edvard fått tilgang på forsikringer  
 
7. Ny logo 

● Ny logo er ferdig. Den er fin.  
 

 
 



8. Dugnad 
● Fikk ikke vaskedugnad for SL som vi ønsket oss.  
● Positive til å prøve å få til andre dugnader,  
● Ivar sjekker opp og prøver å få ta i kontaktinformasjon.  

 
9. SL-plan 

● Skal arrangere romaskin-konkurransene, har Armfeldtsalen 17.15-21.00. 
● Må fikse programmer til konkurransen, dommer, speaker og en alt-mulig-mann. 

Sondre sørger for at han får hjelpen han trenger.  
● Har vært litt kluss i påmelding, usikkert om alle lag har fått meldt seg på. Sondre 

hører med Britt.  
● Uklart om man får være med på bankett om man kun har vært med på å arrangere 

og ikke rodd, prøver å ordne det.  
 

10. 1000 m C2-konkurranse 
● 10.-12. mars. Om vi samler 20 stk og det blir et event, kan vi vinne romaskin. 
● Prøver å få det til i løpet av langintervaller og gjøre en sosial greie ut av det. Sportslig 

leder ser videre på det, evt. sammen med sosialkomiteen.  
 
11. Båtavgift 

● Ingeborg krevd inn båtavgift, ny runde senere siden den er sendt ut tidlig?  
● Prøver å kreve inn av absolutt alle, også de som er helt nye  

 
12. EUSA-games  

● Meldt oss på første påmelding, skal nå betale depositum innen 15.02.  
● Sondre tar det videre til NSI.  

 
13. Kurs/teknikk  

● Ønske fra mange roere om å få et teknikkurs i styrketrening. Ivar kan holde et 
uoffisielt kurs. Snakker mer om det på neste møte.  

● Prøver også å få til mer teknikktrening på romaskin utover våren.  
 
14. Samarbeid Trondhjems roklubb  

● Har vært i møte med representanter fra TR. Stort sett veldig fornøyde med året som 
har gått, bortsett fra opprydning. TR skal varsle oss tidligere om dugnader.  

● Trondhjem sjekker opp hva et toalett koster, kommer tilbake med info. Kan og sjekke 
opp å få tilgang til toalett på annet klubbhus i nærheten.  

● Samarbeid 2017: deler båthenger, deler kostander. Lån av utstyr, må i 
utgangspunktet være medlem, men kan gjøre spesifikke avtaler. Kan få hjelp med 
følgebåt og film. Ta kontakt med Håkon Langberg. Oppbevaring av båter, 
utgangspunktet ikke plass i deres båthall, men skal se på noe hyllesystemer.  

 
 
 
 
 



15. Inn/ut-middag  
● Espen ser på noen datoer og lager en poll på facebook.  

 
16. Eventuelt 

● Prøver å kjøre testuke 11 online, i samarbeid med BSI etc. Sondre følger opp.  
● Legge inn ekstra maskin på online-påmelding.  
● Diskuteres videre neste gang: Opprette Google Drive, Google-kalender, sette opp et 

ordentlig dugnadssystem, Snapchat, egen båthenger, ny båt - følge med på sider.  
 
Oppgaver til neste gang: 
Torjus: Holder seg oppdatert på status i Drammen  
Espen: Forhører seg med Anette om rosamling i Moss, svarer på NM-mail. Sørger for at 
ekstra maskin legges inn på web-siden. Lager poll for inn-/utmiddag.  
Ivar: Sjekker opp dugnad, ser videre på teknikk-kurs  
Sondre: Sjekker opp hvordan det ligger an med SL. Sjekker opp/planlegger 
C2-konkurranse. Følger opp online testuke. Sjekker opp EUSA-avgift med NSI.  
Petter: Viderebringer informasjon om båter til salgs.  
ALLE: Fullfører erfaringsoverføringer.  
 


